
 

 )Arabic( یارات احتراًزا من فیروس كوروناقیود الز
COVID-19 Visitation Restrictions - Inpatient 

 للحصول على أحدث المعلومات. www.Beaumont.orgیرجى زیارة موقعنا تخضع ھذه المعلومات للتغییر.  
 

اتخذنا بعض التدابیر االحترازیة لوضع قیود  ،(COVID 19لحمایة مرضانا وعائالتنا وموظفینا والمجتمع بعد انتشار فیروس كورونا ( 
 ).COVID 19على زیارات أفراد العائلة واألصدقاء وغیرھم من أفراد المجتمع إلى أن ینتھي الخطر الذي یمثلھ انتشار فیروس كورونا (

 
) التي أجریت علیھم أن حالتھم COVID 19جد أي شخص داخل غرف المرضى الذین أظھرت اختبارات فیروس كورونا (ال یُسمح بتوا 

"إیجابیة" وال في غرف المرضى الذین تم إجراء ھذه االختبارات لھم وبانتظار ظھور النتائج، إال في حاالت االحتضار أو نحوھا من 
 ولون بالمستشفى.الظروف الصحیة الحرجة حسب ما یقرره المسؤ

 
في جمیع مواقع بومونت حتى إشعار آخر مع مراعاة االستثناءات التالي ذكرھا  جمیع الزواربالنسبة للمرضى اآلخرین، سنضع قیوًدا على 

ال تنطبق أي استثناءات إال بعد الكشف علیك وثبوت عدم ظھور  حیث یتم السماح بزائر واحد فقط ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
أعراض عدوى الجھاز التنفسي علیك. عند تقدیم طلب ألخذ موافقة على زیارة تخالف الضوابط السابقة سیقوم فریق اإلشراف السریري أو 

 مسؤول النوبة بمراجعة ھذا الطلب.
 المحتضرین. الذي في حالة خطیرة أو حرجة أو یتلقى رعایة الشخص •
 شخص في حالة احتضار. (یُسمح لشخصین فقط بتودیعھ على جانب السریر). •
 األم التي في مرحلة المخاض. (یسمح بوجود القابلة باإلضافة إلى شخص آخر مساعد/ شخص لھ دور حقیقي) •
 فقط.)عاًما أو أقل. (یسمح بوجود الوالدین أو من یقوم مقامھما  21األطفال الذین یبلغون من العمر  •
المرضى البالغون الذین یعانون من إعاقة إدراكیة أو بدنیة أو عقلیة وتتطلب حالتھم مساعدتھم في توفیر الرعایة الطبیة الالزمة  •

 أو مساعدتھم في أنشطة حیاتھم الیومیة والتحدث نیابة عن المریض والحفاظ على سالمتھ.
 الشخص الذي یخضع لعملیة جراحیة. •
حالتھ إجراء اختبار لھ في العیادات الخارجیة أو تتطلب حالتھ عمل إجراء طبي یحتاج وجود مرافق معھ الشخص الذي تتطلب  •

 لمساعدتھ.
 األشخاص الذین یجب أن یحصلوا على توكیل طبي أو وصایة معینة من المحكمة بخصوص المریض. •
 األشخاص الذین یؤدون وظائف حكومیة رسمیة.  •

 
 إذا تمت الموافقة على زیارتي، فھل ھناك قواعد معینة یجب علّي اتباعھا؟ 

طبي لك من ناحیة أعراض أمراض الجھاز التنفسي (كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضیق التنفس) قبل  الكشفیجب إجراء  •
. كشفم الجمیع بأنك اجتزت القًا یعلالصحي، فسیتم إعطاؤك ملص كشفالمستشفى. إذا اجتزت الالرعایة وقع ادخولك إلى مو

یرجى ارتداء ھذا الملصق في جمیع األوقات. ال یُسمح لألشخاص الذین یعانون من أعراض أمراض الجھاز التنفسي بزیارة 
 المرضى.

 وبامكانكب إلى الحمام أو لشراء طعام. یجب أن تبقى داخل غرفة المریض في جمیع األوقات، إال عند حاجتك إلى الذھا •
بخدمة الغرف لطلب توصیل وجبة الضیف إلى غرفة المریض. وستُضاف رسوم طلبات الضیف إلى فاتورة المریض االتصال 
 النھائیة.  

قلل قدر اإلمكان من أغراضك الشخصیة التي تحضرھا معك إلى المستشفى. كلما قللت األغراض التي تحضرھا معك إلى  •
 تي تعود بھا إلى المنزل.المستشفى، انخفض عدد الجراثیم غیر المرغوب فیھا ال

فور انتھاء المدة المحددة للزیارة، علیك مغادرة المستشفى وعدم التجول في الممرات أو قضاء الوقت في األماكن العامة بما في  •
 ذلك الردھات وأماكن االنتظار والكافتیریات ومناطق البیع.  

 وغرفة المریض وقبل وبعد تناول الطعام أو استخدام الحمام.یجب تنظیف یدیك جیًدا قبل الدخول إلى والخروج من المستشفى  •
 

 ھل بإمكاننا اصطحاب األطفال في الزیارة؟
) باستثناء حاالت COVID 19ال. یجب عدم مجيء األطفال إلى مستشفى بومونت أثناء تنفیذ قیود الزیارات احتراًزا من فیروس كورونا (

یرجى اتخاذ   االحتضار ونحوھا من الحاالت الحرجة حیث یتم الموافقة على تواجدھم. یشمل ھذا غرف المرضى وأماكن االنتظار.
الترتیبات الالزمة لرعایة جمیع األطفال بعیًدا عن مستشفى بومونت. أي طفل زائر یأتي إلى مستشفى بومونت ـ من غیر األطفال المرضى 

 طلب مغادرتھ مع الشخص البالغ الذي أحضره.  ـ سیُ 
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 إذا لم تتم الموافقة على زیارتي، فكیف یمكنني البقاء على تواصل مع أقاربي من المرضى؟
یمكنك التواصل مع أقاربك وفریق الرعایة الصحیة المسؤول عنھم عبر تقنیات التواصل الحدیثة.  یوفر المستشفى ھواتف في غرف 

ألحبابكم المرضى أیًضا أن یستخدموا ھواتفھم الشخصیة، وأجھزة الكمبیوتر، وأجھزة التابلت الخاصة بھم للبقاء على المرضى. یمكن 
 تواصل معكم من خالل الدردشة الصوتیة والمرئیة والرسائل النصیة.

 
 أما یزال باستطاعتي إرسال باقات الزھور، أو وجبات طعام، أو أشیاء أخرى إلى أحبابي المرضى؟ 

 للتقلیل من عدد األشخاص في مبانینا، نرجو التكرم بعدم إرسال زھور أو طعام أو أي أشیاء أخرى یتعین توصیلھا.
 

 ؟(COVID 19كیف یمكنني التأكد من أن أحبابي سیتلقون الرعایة اآلمنة أثناء انتشار فیروس كورونا ( 
یدخلون فیھا إلى غرفة المریض أو یخرجون منھا. كما أنھم یرتدون معدات یقوم موظفو المستشفى بغسل أو تعقیم أیدیھم جیًدا في أي مرة 

الحمایة الشخصیة (عباءة المستشفى، أو القفازات الطبیة، أو واقیات الوجھ، أو النظارات الواقیة) عندما یدخلون إلى غرفة مریض یعاني 
غرفة المریض التالیة للحفاظ على مالبسھم خالیة من الجراثیم من مرض معٍد. یتخلص الموظفون بأمان من ھذه العناصر قبل انتقالھم إلى 

) CDCحتى یتمكنوا من تقدیم الرعایة للمرضى اآلخرین بأمان. یتبع مستشفى بومونت إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (
أننا على اتصال وثیق ودائم بمسؤولي  كما وبروتوكوالت الفحص (التحري) كما یتبع المستشفى أفضل ممارسات الوقایة من العدوى.

 الصحة العامة في الوالیات والمقاطعات لمراقبة مدى انتشار الفیروس.
 

یرجى العلم أن جمیع المستشفیات واألنظمة الصحیة تستعد بانتظام للتعامل الصحیح مع حاالت تفشي األمراض، وتجري تدریبات تأھب  
األمراض المعدیة. نُجري تدریبات على الدوام لموظفینا بشأن كیفیة حمایة المرضى وحمایة  منتظمة وقادرة على التكیف بسرعة مع تفشي

 أنفسھم في أثناء رعایتھم للمرضى.
 

 ؟(COVID 19ماذا أفعل إذا اعتقدت أنني أصبت بفیروس كورونا (
، أو اتصل بعیادة 800-592-4784) على رقم COVID 19اتصل فوًرا بالخط الساخن لمستشفى بومونت الخاص بفیروس كورونا (

 .911طبیبك قبل خضوعك للفحص الطبي. إذا كنت تعاني من أعراض تھدد حیاتك، فیرجى االتصال برقم 
 

 ) ولحمایة نفسي واآلخرین؟COVID-19ما الذي بوسعي عملھ لمنع تفشي فیروس كورونا (
الحرارة، أو السعال، أو أي من أعراض عدوى الجھاز التنفسي الزم المنزل عندما تكون مریًضا (عند إصابتك بارتفاع درجة  •

 العلوي).
اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون أو باستخدام معقم الیدین الذي یحتوي على الكحول، خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد السعال أو  •

 العطس، وبعد استخدام الحمام.
ل طریقة لتغطیة الفم واألنف ھي أن تقوم بالسعال أو العطس في مرفق علیك تغطیة فمك وأنفك عند السعال أو العطس. أفض •

 ذراعك. علیك المسارعة بالتخلص من المنادیل الورقیة وغسل یدیك جیًدا.
 تجنَّب التالمس أو االتصال القریب باألشخاص المرضى. •
 تجنَّب مالمسة العینین أو األنف أو الفم. •
 لمسھا باستخدام الرذاذ أو المنادیل المبللة المخصصة للتنظیف المنزلي المعتاد.قم بتنظیف األشیاء واألسطح التي یتكرر  •

 
 ماذا لو كنت أنا أو شخص مقرب لي بحاجة إلى رعایة صحیة بسبب أمراض أخرى أو إصابات أخرى؟

مستشفى بومونت في خدمة خالل الوقت الحالي، ال یزال مرضانا بحاجة إلى رعایة صحیة لحاالت غیر مرتبطة بالفیروس، وسیستمر 
ورعایة احتیاجات جمیع المرضى سواء حاالت الوالدة أو حاالت العالج أو الجراحة أو إجراءات الطوارئ المنقذة للحیاة. ملتزمون 

 باستمرار تقدیم الخدمات الصحیة للحاالت الحرجة كما نفعل دوًما.
 

 نحن واثقون بأننا سنواصل بتعاونكم تقدیم أعلى مستویات جودة الرعایة الصحیة.نقدر تفھمكم طبیعة ھذه األوقات المریبة التي نمر بھا.  و 


